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מניות ה־ itזינקו במאות אחוזים  -אז למה
המשקיעים בבורסה עדיין לא מתעניינים?
ארבע חברות  - itמטריקס ,מלם ודם ,וואן טכנולוגיות וחילן  -מעסיקות  20אלף היי־טקיסטים ,ושוויין המצרפי מגיע ל 6-מיליארד שקל •
ובכל זאת הן נחבאות בשולי הבורסה • האם המצב ישתנה כעת ,כשהן מעורבות בפרויקטים חדשים בתחומי הפיננסים והבריאות ,משנות אסטרטגיה
מאספקת כוח אדם למכירת מוצרים ומנסות לצמוח באמצעות רכישות? • מנכ״ל חילן" :תעשיית טכנולוגיית המידע נהפכת לשחקן משמעותי"
שליא9לברג
קשה למצוא אנליסטים
שמסקרים את חברות טכנו
לוגיות המידע ) (1Tהישרא
ליות — שהמרכזיות בהן הן
מטריקס ,מלם תים ,וואן טכ
נולוגיות וחילן .על אן! שהן
מעסיקות כ־ 20אלף! היי-טקים-
טים; ששוויין המצרפי הוא כ6-
מיליארד שקל; ושהן מעורבות
בפרויקטים רבים בתחומי הפי
ננסים והבריאות — החברות
האלה אינן מרכזות תשומת לב
ועניין בבורסה.
אבי באום ,בעל השליטה
בחברת חילן ,אומר כי "תעשיית
טכנולוגיית המידע נהפכת לש
חקן משמעותי" .הוא הוסיף כי
"הענף התבגר ,ואם פעם המו
דל העסקי היה רק של שירות
תמיכה בעסק ,כיום המודל הע
סקי של מרבית החברות מבוסס
על  .itהחברות הפיננסיות כבר
הבינו את המהפך בתחום ,ומבצ
עות את השינוי".
אחת הדוגמאות למעורבות
של חברות  itבתעשייה הפי
ננסית היא פרויקט פפר  -הבנק
הדיגיטלי הראשון בישראל .זהו
פרויקט ששינה לא מעט את
התנהלותם של הלקוחות של
הבנקים ואת הד.נ.א של בנק
לאומי .מאחורי הקלעים של
הפרויקט היתה חברת מטריקס,
המנוהלת על ידי מוטי גוטמן,
שנדרשה להתאים את הטכנולו
גיה של דל מערכות למערכות
הליבה של הבנק ,ולאבטח את
המידע .דוגמה נוספת היא חברת
חילן ,שבאמצעות חברות הב
נות נס ודנאל ,ביצעה עבור בנק
לאומי את וידאה ,פרויקט ניהול
התיקים הדיגיטלי.
אבטחת מידע בענן היא תחום
חם שצפוי להמשיך ולצמוח בע
תיד .עם זאת ,הליכי המכירה
של פרויקטי  itהם ארוכים .כל
פרויקט ראשוני שמבוצע ,משמש
דריסת רגל ליישום פרויקטים
עתידיים ולמכירת מוצרים נל
ווים  -וכך משמש יתרון לחברה
על פני מתחרותיה .מחשבה מעין
זאת הובילה ככל הנראה את חב
רת וואן טכנולוגיות ,הפועלת
בסקטורים התעשייתי והביטחוני,
לרכוש את החברה לאוטומציה.
כך יכלה וואן טכנולוגיות לה
עמיק את העבודה שהיא עושה
מול הרשויות המקומיות.
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משרדי פפר בתל אביב .דוגמה למעורבות של חברות זו בתעשייה הפיננסית בישראל

צילום :חוסי מילרוד

מניית חילן בשקלים

מניית וואן טכנולוגיות בשקלים
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ביצענו לבד ,כמו  erpבענן,
והאחרים היו באמצעות רכי
שות שבהן רואים שיעורי צמיהה
גבוהים יותר מאשר בפעילות
בעולמות המסורתיים של ה-זי."1

"החברות הבינו שהן
צריכות לבצע רכישות"
11.2018

מניית מטריקס

11.2013

בשקלים

11.2018

מצמיחה נמוכה
לצמיחה דו־ספרתית
הברות  itהישראליות חולשות
על כמה תחומי פעילות :הן מוכ
רות תוכנה או תשתיות מהשוב של
ענקיות טכנולוגיה מחו״ל )יבמ,
 sap ,dellועוד( :מתאימות את
המערכת עבור תהליכי העבודה
הספציפיים אצל הלקוחות; מחזי
קות בידע כיצד לבצע אינטגרציה
למערכות ותשתיות מחשוב ישנות

11.2018

מניית מלם

11.2013

שקיימות אצל הלקוחות :ומציעות
שירותי הדרכה להכרת המוצרים
החדשים בקרב העובדים.
פעילויות מגוונות אלה הובי
לו את ההנהלות לפתוח במסע
רכישות של הברות סטארט־אפ
וחברות קטנות .וואן טכנולוגיות,
למשל ,רכשה ב 23.5-מיליון שקל
כ 90%-ממניות הברת Sense bi
 ,Solutionsוכך פתחה לעצ
מה אפיק הכנסות חדש שהיא לא

11.2013

תיס בשקלים

11.2018

פעלה בו בעבר.
דרך אחרת להתקרב לפתרו
נות החדשניים היא של מטריקס
 שהשיקה ב 2015-את הזרועהעסקית  ,8300על מנת שתוכל
לספק פתרונות ושירותים טכנו
לוגיים ועסקיים לסטארט־אפים
ישראליים.
אסטרטגיה זו הפכה את מר
בית הברות ה-־ז־ו מחברות שמו
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11.2013

התוכנה  -לחברות שמוכרות
מוצר" .הלקוח כיום מעוניין
לשלם על תוצר ,ולא לשלם
על פי שעות .חברות שיודעות
לנהל את העסק יכולות להר
וויח מכך טוב" ,אומר שי אוזון,
מנכ״ל וראן טכנולוגיות" .בש
ביל לענות על צורכי הלקוחות
בשנים האחרונות נכנסנו לתהו
מי טכנולוגיה הקשורים למהפ
כה הדיגיטלית .הלק מהפיתוחים

"ההנהלות הבינו כי הן לא
יכולות לבסס את הצמיחה על
מכירת שירותי כוח אדם או מח
שוב ללקוחות" ,הסביר אנליסט
שעוקב אחרי השוק" .כדי לעבור
מצמיחה נמוכה של פחות מ5%-
לצמיחה דו־ספרתית של כ,10%-
חברות טכנולוגיית המידע הבינו
כי הן צריכות לבצע רכישות .חב
רות שלא הפנימו את השינוי נו
תרו מאחור  -כמו חברת טלדור,
שנסחרת בבורסה כיום לפי שווי
של  160מיליון שקל בלבד".
חמש השנים האחרונות
היטיבו עם המניות של חברות
טכנולוגיית מידע בבורסה .בש
עה שמדד ת״א  35ומדד ת״א
 125הניבו תשואה של  20%למ
שקיעים ,חברת מטריקס מקבוצת
פורמולה ) (49%זינקה ב,178%-
לשווי של  2.54מיליארד שקל
 השווי הגבוה ביותר מביןחברות ה it-המקומיות .מניית
קבוצת חילן זינקה ב- 272%-
לשווי של  2מיליארד שקל.

